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1. Inledning 

Bakgrund – Självhjälpsböckers påverkan 

Självhjälpsböcker om att flörta och dejta fick ett stort uppsving år 2005 när Neil Strauss 

bok The Game kom ut, en självbiografisk självhjälpsbok om hur Strauss lärde sig ragga upp 

tjejer i massor.
1
 Boken fick ett stort genomslag hos läsare och hamnade på New York Times 

bästsäljarlista och har hela 785 st läskommentarer på marknads sidan Amazon.
2
  

Efter 2006 och The Games genomslag på marknaden har det publicerats många titlar i 

självhjälpsböcker om att dejta i Sverige, ett exempel är Sara Starkströms bok Game Girl som 

blev uppmärksammad i tidningen Wendela för att hon enbart vänder sig till kvinnliga läsare. I 

intervjun erkänner hon att namn och omslag är inspirerat av The Game, som hon tycker har vissa 

poänger men fel attityd till flörtandet.
3
  Ett annat exempel på en självhjälpsbok om att flörta och 

dejta är Henrik Fexeus självhjälpsbok, Alla får ligga.
4
 Den kom ut 2009 och låg på topp 15 på 

den svenska försäljningstopplistan under december månad samma år och kom åter på 

försäljningstopplistan topp 20 under februari månad år 2011 då den kom ut som pocket.
5
 Fexeus 

hade redan innan Alla får ligga gjort succé med sina andra självhjälpsböcker Konsten att läsa 

tankar och När du gör som jag vill. Hans böcker har idag översatts till 17 språk och sålt i över 

400 000 exemplar.
6
  

Fler exempel på svenska självhjälpsböcker som handlar om att dejta och att flörta, som 

utkommit sedan 2006 är En handbok för singelmän
7
 av Maria Hagberg, Bella Lindes Stora 

                                                
1
 Neil Strauss, The Game – Penetrating the Secret Society of Pickup Artists, New York: ReganBooks 2005. 

2
 Neil Strauss hemsida, ”about“, https://www.neilstrauss.com/about (2013-05-10). Amazons ”The Game, Neil 

Strauss” http://www.amazon.com/The-Game-Penetrating-Society-

Artists/dp/0060554738/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1368185134&sr=81&keywords=the+game+neil+strauss (2013-

05-10). 
3
 Maja-Stina Fransson, ”Tjejer, så raggar ni bäst”, Wendela 2010-09-17,  

http://www.aftonbladet.se/wendela/article12550127.ab (2013-05-14). Sara Starkström, Game Girl, Stockholm: 

Nicontext 2011.  
4 Henrik Fexeus, Alla får ligga - strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan, 

Stockholm: Forum 2009. Bokens alla sidor är utan paginering och kommer därav i uppsatsen refereras till nummer 

och namn på rådet i fråga. 
5
 Svensk bokhandel, topplista december 2009, http://www.svb.se/sites/default/files/Topplistor_december_2009.pdf 

(2013-05-23). Svensk bokhandel, topplista februari 2011, 

http://www.svb.se/sites/default/files/topplistor_svb.se_februari.pdf (2013-05-23). 
6
 Månpocket, ”Författare, Henrik Fexeus”, 

http://www.manpocket.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?personId=23977 (2013-05-10). 
7
 Marie Hagberg, Handbok för singelmän: dejtingcoachens heta tips, Stockholm: Relationsförlaget 2010. 

https://www.neilstrauss.com/about
http://www.amazon.com/The-Game-Penetrating-Society-Artists/dp/0060554738/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1368185134&sr=81&keywords=the+game+neil+strauss
http://www.amazon.com/The-Game-Penetrating-Society-Artists/dp/0060554738/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1368185134&sr=81&keywords=the+game+neil+strauss
http://www.aftonbladet.se/wendela/article12550127.ab
http://www.svb.se/sites/default/files/Topplistor_december_2009.pdf
http://www.svb.se/sites/default/files/topplistor_svb.se_februari.pdf
http://www.manpocket.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?personId=23977
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dejtingboken,
8
 Sara Starkströms Game Girl,

9
 Henrik Fexeus Alla får Ligga,

10
 Hans Anderssons 

Spelets reglar: raggning och flirt på krogen,
11

 Dan Josefssons och Egil Linges Hemligheten,
12

 

Frida Lee Tinglöfs 102 dejtingtips
13

 och Carolin Dahlmans Hitta Kärleken,
14

 för att nämna 

några.  

Trots att jag poängterar hur The Game har fått självhjälpsböcker om att flörta och dejta 

att öka på marknaden vill jag inte tala om det som en egen genre, utan snarare som en särskild 

typ av litteratur. Med Karlyn Kohrs Campbells krav på en genre som utgångspunkt, anser jag att 

självhjälpsböcker om att dejta och flörta inte uppfyller kraven, utan talar istället om en ny 

litteraturtyp, som jag kallar dejtingböcker.
 15

 Litteraturtypen utmärker sig främst genom 

användandet, nämligen att läsaren ska använda råden i böckerna i sina liv för att bli bättre på att 

attrahera objektet för intresse.  

I och med att fler och fler dejtingböcker kommer ut på marknaden blir det viktigt att se på 

vilka idealbilder av män och kvinnor som förmedlas i dessa böcker. Ann-Catrine Edlund, Eva 

Erson och Karin Milles lyfter fram att språket gör mer än att förmedla värderingar och 

beskrivningar. Språket är performativt, handlingar som vi alla är medskapare av och genom 

dessa handlingar formar vi vår egen och andras uppfattning av samhället, fenomen och även 

könsroller.
16

 Könsroller, utifrån performativt genus, skapas från barnsben genom 

språkhandlingar som uppmuntran, bekräftelse, fördömande och tillsägelser tillsammans med 

både vuxna och andra barn.
17

 I och med språkets performativa och skapande egenskaper av 

könsroller blir det intressant att se på vilka idealbilder av män och kvinnor som förmedlas i 

självhjälpsböcker och därigenom påverkar läsarens bild av samhället och sig själv.  

Den amerikanska forskningen om dejtingböcker och genus har kommit betydligt längre 

än den svenska, en kunskapslucka som bör uppmärksammas i och med att de svenska titlarna 

                                                
8
 Bella Linde, Stora dejtingboken: en handbok i konsten att dejta lätt, rätt och roligt, Stockholm: Ordupplaget 2008. 

9
 Starkström, 2011. 

10
 Fexeus, 2009. 

11
 Hans Andersson, Spelets regler: raggning & flirt på krogen, Umeå: Borea 2008. 

12
 Dan Josefsson & Egil Linge, Hemligheten: från ögonkast till varaktig relation, Stockholm: Natur & kultur 2008.  

13
 Frida Lee Tinglöf, 102 dejtingtips: för mannen som behöver ta sig i kragen, Malmö: Kakao förlag 2012. 

14
 Carolin Dahlman, Hitta kärleken: lär dig flirta, dejta och älska, Stockholm: Forum 2007. 

15
 Karlyn Kohrs Campbell, ”The Rehtoric of Womens Liberation: An Oxymoron”, The Rhetorical Tradition. 

Readings from ClassicalTtimes to the Present, Partcia Bizzel & Bruce Herzberg (red.), New York: Bedford/st. 

Martin’s 2001, s. 397-410. 
16

 Ann-Catrine Edlund, Eva Erson & Karin Milles, Språk och kön, Stockholm: Norstedts akademiska förlag 2007, s. 

11-13. 
17

 Ibid., s. 38-40. 
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inom dejtingböcker ständigt blir fler, samt att eftersom språk är medskapare av könsroller 

påverkar dessa böcker manliga och kvinnliga idealbilder i det svenska samhället.
18

 

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att genom en topikanalys jämföra de könsroller som idealbilderna av män 

och kvinnor tillskrivs i de svenska dejtingböckerna: Alla får Ligga - Strategier i förförelsekonst 

för den moderna gentlemannen och kvinnan av Henrik Fexeus och Game Girl av Sara 

Starkström. Vilka topiker används för att beskriva kvinnan, respektive mannen? Hur förhåller sig 

dessa till det existerande genussystemet? Finns det några likheter och skillnader på vilka topiker 

som används och hur de används mellan Sara Starkström som skriver för kvinnor, och Henrik 

Fexeus som skriver för båda könen? Kan man tala om “könsneutrala” topiker i Fexeus råd som 

vänder sig till både man och kvinna? 

 

Utgångspunkt i två dejtingböcker 

Analysen jämför bilderna av könsroller i två dejtingböcker och framställningen av man och 

kvinna i dem. Jag är ute efter att se hur könsroller framhävs i svenska dejtingböcker för 

heterosexuella relationer i modern tid och har därför valt två böcker som utkommit inom de 

senaste fem åren, efter The Games genombrott, eftersom den har influerat många moderna 

dejtingböcker på marknaden idag. Jag har valt att utgå från Henrik Fexeus Alla får Ligga - 

Strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan eftersom den utkom 

inom den senaste fem åren i Sverige, är skriven av en svensk manlig författare samt sålde i stor 

upplaga och vänder sig till både män och kvinnor i sina råd i heterosexuella relationer.
19

 Jag 

jämför Fexeus dejtingbok med Sara Starkströms dejtingbok, Game Girl, eftersom den utkom i 

Sverige inom de senaste fem åren, är skriven av en svensk kvinnlig författare, 

uppmärksammades i media och riktar sig enbart till kvinnor i sina råd om heterosexuella 

relationer.
20

 Att jag valt att se på en kvinnlig författare och en manlig författare är även för att jag 

vill se om det finns någon skillnad mellan hur de framställer bilden av man och kvinna i sina 

                                                
18

 Edlund mfl, 2007, s. 11-13. 
19

 Fexeus, 2009. Svensk bokhandel, topplista december 2009, 

http://www.svb.se/sites/default/files/Topplistor_december_2009.pdf (2013-05-23). Svensk bokhandel, topplista 

februari 2011, http://www.svb.se/sites/default/files/topplistor_svb.se_februari.pdf (2013-05-23). 
20

 Starkström, 2011. Fransson, 2010-09-17. 

http://www.svb.se/sites/default/files/Topplistor_december_2009.pdf
http://www.svb.se/sites/default/files/topplistor_svb.se_februari.pdf
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dejtingböcker. Jag menar inte att denna analys ger en bild av alla svenska dejtingböckers 

skapande av könsrollerna, utan analysen syftar till att se på hur könsroller framställs i Fexeus och 

Starkströms dejtingböcker. 

Henrik Fexeus bok är en dejtingbok som utger sig för att vara riktad mot moderna 

samhällsmänniskor, både män och kvinnor. Fexeus berättar, på onumrerade sidor, hur läsaren ska 

förbättra sitt utseende, sin sociala förmåga, stärka sin egen självbild och använda sig av 

kroppspråk.
21

 Råden är korta och skrivna på ett lättläst men stilrent språk, uttryckta med humor 

och en tydlighet som ofta kompletteras med detaljerade exempel för läsaren att följa. Fokus i 

boken ligger på att läsaren ska bli bättre på att framhäva sig som en attraktiv person. 

Sara Starkströms bok är en dejtingbok skriven för singelkvinnor i 10-talet. Varje råd är 

skrivet i en enkel stil, med en kort inspirerande text och en tillhörande utmaning för läsaren att 

utföra och skriva ner sina erfarenheter av. Detta gör att den liknar stilen i ”mina vänner”-

böckerna där man genom att själv fylla i under olika rubriker gör boken personlig.
 22

 

Utmaningarna är det centrala i boken, som Starkström poängterar i förordet ”Game Girl är inte 

heller en handbok, utan en handlingsbok. Hon uppmuntrar läsaren att själv agera”.
23

 

Analysen genomförs i form av en topikanalys, där jag ser till vilka persontopiker som 

används för att beskriva bilden av man och kvinna i båda dejtingböckerna. Med utgångspunkt i 

vilka topiker jag funnit anlägger jag ett genusperspektiv på analysen för att närmare granska 

vilka genuskontrakt som tillskrivs man och kvinna och hur dessa liknar, skiljer sig mellan 

böckerna. 

 

Teori - persontopiker och genussystem 

Retorikens begrepp topik kommer från grekiskans “topos” som betyder plats. Det är plats i dess 

metaforiska betydelse, som Jonas Gabrielsen påpekar, platser för retoriker att finna material till 

sina argument.
24

 

Analysen har utgångspunkt i Ciceros persontopiker och för att göra vissa av 

persontopikerna mer hanterliga i modern tid använder jag mig även av Janne Lindqvist Grindes 

                                                
21

 Fexeus, 2009, Förord, innehållsförteckning. 
22

 Starkström, 2011. 
23

  Ibid., s. 10. 
24

 Jonas Gabrielsen, Topik - Eksklusioner i retorikkens toposlære, Åstorp: Retorikförlaget 2008, s. 11. 
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lista på persontopiker. Dessa är förenliga eftersom Grinde utgår från Cicero när han gör en 

modifiering av persontopikerna.
25

 

 Persontopiken namn ser till vad som kan utläsas av det namn en person bär, 

persontopiken natur berör allt det som Cicero menar att en person föds med, så som ursprung, 

kön, ålder samt det fysiska utseendet, och egenskaper.
26

 Jag väljer att dela upp Ciceros natur-

begrepp i Grindes persontopiker: härstamning, nationalitet, medborgarskap, ålder, karaktär, kön 

och utseende dels för att kunna göra en mer detaljerad analys, men även för att närmare kunna 

definiera topikerna karaktär, kön och utseende.
27

 Karaktär anser Cicero är medfött, något som 

blir problematiskt för mig att använda i en genusanalys där människan anses skapas utifrån sina 

upplevelser samt andra människors påverkan. Därför använder jag mig av Grindes karaktär som 

jag definierar som de egenskaper en person besitter men även kan tillägna sig, så som rolig, 

självsäkert modig, och det som kan ses som klokhet genom att vara slug, kunskapsrik eller 

förutseende.
28

  

I och med att kategorin kön, utifrån ett skapande genus, har en stor betydelse för min 

genusanalys av könsrollerna i dejtingböckerna och skiljer sig från topiken, kommer jag alltid att 

benämna topiken med persontopiken kön. Jag definierar persontopiken kön med att personens 

kön är centralt för argumentationen. För uppsatsens ämne skulle det innebära att dejtingböckerna 

uppmuntrade läsaren till att framhäva att hen är av ett visst kön för att bli mer attraktiv. 

Persontopiken utseende som den framkommer hos Grinde, delar Cicero upp och lägger in under 

både det som är medfött och det som är inlärt.
29

 Jag väljer att följa Grindes exempel och lyfta ut 

topiken utseende för att gälla det fysiska utseendet som är själva kroppen, utseendet som kan 

förändras med attribut som kläder och frisyr och slutligen utseendet hur en person använder sig 

av kroppsspråk.
30

  

Vidare tar Cicero upp persontopiken livssätt som berör hur personen lever sitt liv, allt 

från hur personen är uppfostrad, utbildad, tränad, vilket yrke och vänner hen har, till hur 

                                                
25

 Marcus Tullius Cicero, De Inventione, De Optimo Genere Oratorum, Topica, H.M. Hubbell (engelsk 

översättning), (2 uppl), London: William Heinemann ltd 1960, s. 71. Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för 

vår tid, Lund:Studentlitteratur 2008, s. 130-138. 
26

 Cicero, 1960, s. 71-73. 
27

 Lindqvist Grinde, 2008, s. 131-135. 
28

 Cicero, 1960, s. 71-73. Grinde, 2008, s. 135. 
29

  Cicero, 1960, s. 71-73. 
30

 Lindqvist Grinde, 2008, s. 133-134. 
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personen sköter sitt hushåll.
31

 Persontopiken framgång beskrivs av Cicero både i form av att 

personen är rik eller fattig och att personen har gjort en framgångsrik karriär, är en auktoritet 

eller är känd eller ej.
32

 Jag väljer dock att utgå från Grindes modiferade topiker rikedom och 

anseende, eftersom även om båda topikerna berör status för personen i någon mån är det i ena 

fallet genom materiella tillgångar och i det andra fallet genom att vara en person med hög status 

antingen det är genom yrkestitel eller socialt. Det ena kan leda till det andra, men det är inte ett 

nödvändigt samband då en rik person kan ha en låg status som person, lika väl som en person 

med hög auktoritet kan vara fattig.
33

 Cicero beskriver persontopiken känslor som hur en person, 

till följd av en specifik orsak, känner sig både kroppsligt och känslomässigt, exempelvis svag 

eller stark respektive glad eller rädd.
34

 Persontopiken intresse beskrivs av Cicero som något en 

person finner glädje och njutning av att göra.
35

 Ciceros persontopik avsikt låter jag gå under 

Grindes mer övergripande namn intention, ett avslöjande av en persons plan av att genomföra 

något eller inte.
36

 Jag väljer även att använda Grindes persontopik tidigare handlingar, som tar 

upp vad en person har varit med om tidigare, vad den har gjort och sagt.
37

 

Utöver Ciceros persontopiker väljer jag att använda Grindes attityd och anspråk, där jag 

definierar det förra med om en person visar att den vill en väl eller ej, medan jag definierar 

anspråk med den bild en person vill förmedla av sig själv till andra. Båda dessa topiker tar fasta 

på hur en person kan framställa sig på ett visst sätt utan att äga de framställda egenskaperna. 

Grinde har, i sitt försök att anpassa Ciceros persontopiker till modern tid, lagt till de två 

topikerna familjeförhållanden och fritid, där det förra berör hur personens familj ser ut om den är 

sambo eller ensamstående och liknande, medan det senare fokuserar på vad personen gör när den 

ej är upptagen med familjesysslor eller är på arbetet.
38

  

För att sammanfatta kommer jag använda mig av dessa persontopiker i min analys: namn, 

härstamning, nationalitet, medborgarskap, ålder, karaktär, persontopiken kön, utseende, livssätt, 

rikedom, anseende, känslor, intresse, intention, tidigare handlingar, attityd, anspråk, 

familjeförhållanden och fritid.  

                                                
31

 Cicero, 1960, s. 73. 
32

 Ibid. 
33

 Lindqvist Grinde, 2008, s. 134. 
34

 Cicero, 1960, s. 73. 
35

 Ibid., s. 73-75. 
36

 Ibid., s. 75. 
37

 Lindqvist Grinde, 2008, s. 135-136. 
38

 Ibid., s. 137-138. 
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I analysen skiljer jag även på olika nivåer av topiker eftersom jag analyserar 

dejtingböcker som är skrivna för att läsaren själv ska använda sig av författarnas råd i sina liv. 

Jag skiljer därför mellan topiker på författarens nivå som är riktade för att övertala läsaren om att 

råden är bra och ger önskat resultat, och topiker på läsarens nivå som läsaren ska använda för att 

övertyga objektet av intresse och för att bli mer attraktiv. 

Dock saknas genusperspektiv på topikerna hos både Cicero och Lindqvist Grinde och 

därmed möjligheten att inom teorin närmare studera om topikerna visar upp patriarkala 

tendenser. Ett förhållande som är mycket intressant för analysens senare del, varför jag har valt 

att anlägga Yvonne Hirdmans genusteori, med genuskontrakt och genussystem på topikanalysen. 

 

Toril Moi tar upp hur den biologiska könssynen rådde ända fram till 1960-talet. Den innebar att 

biologisk fakta rättfärdigade de sociala normerna som rådde mellan könen där kvinnan var 

underordnad mannen. Att förändra normerna eller gå emot dem sågs som onaturligt och rent av 

farligt för mänskligheten.
39

 En syn som förändrades i mitten på 1900-talet med Stoller och Rubin 

som delade på kön och genus, där kön blev kopplat till det biologiska (kvinna) medan genus 

kopplades till beteende (kvinnligt).
40

 Ett resonemang Yvonne Hirdman har som grund och 

vidareutvecklar i sin genusteori om genussystem och genuskontrakt som jag använder mig av i 

analysen.  

Hirdman använder sig av genus i samma betydelse som det engelska “gender”, som är för 

henne de handlingar och erfarenhet som skapar kön utöver det biologiska. Hon använder genus 

istället för socialt konstruerat kön, eftersom det kan ge bilden av ett klädesplagg som kan träs på 

det biologiska könet.
41

 Hirdman använder sig av två viktiga begrepp för att bygga sin genusteori: 

genussystem och genuskontrakt. Genussystemet problematiserar och visar på att begreppet genus 

har en strukturerande roll.
42

 Ett system som består av processer, föreställningar, fenomen och 

förväntningar som könen möter och lever i, eller som Hirdman uttrycker det: ”genussystemets 

strukturalistiska idé är att visa på den reproducerande kraften: det är som det är för att det var 

som det var”.
43

  

                                                
39

 Toril Moi, ”Vad är en kvinna”, Res Publica, 1997:35/36, s. 77-81.  
40

 Moi, 1997, s. 82-88. 
41

 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordnad”, Litteratursociologi - texter 

om litteratur och samhälle, (2 uppl), Johan Svedjedal (red), Lund: Studentlitteratur 2012, s. 456-458. 
42

 Ibid., s. 458-459. 
43

 Ibid., s. 467. 
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Det finns två viktiga principer som upprätthåller genussystemet: principen om 

isärhållandet av man och kvinna, samt den hierarkiska principen om att mannen är normen. 

Hirdman anser att dessa två principer förstärker varandra genom att ett starkt isärhållande 

legitimerar den normerande mannen. Isärhållandet verkar överallt, fysiskt genom platser, 

psykiskt genom egenskaper och båda genom sysslor.
44

 

Genussystemet verkar på individnivå, samhällsnivå och kulturell nivå och blir därigenom 

väldigt stort att överblicka, därför förespråkar Hirdman att genussystemet undersöks utifrån de 

mindre och mer hanterbara genuskontrakten. Genuskontrakt ”är således mycket konkreta 

föreställningar [...] om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra”.
45

 Hirdman menar 

att genuskontrakten gör det lättare att undersöka vad som anses manligt och kvinnligt och hur 

den manliga makten och normen återskapas.
46

 Genom att undersöka dessa mer konkreta 

genuskontrakt i dejtingböckerna hoppas jag belysa vad som anses manligt och kvinnligt i 

böckerna. 

Något Hirdman menar visar på genuskontraktens verkan är att människans två 

allmänmänskliga önskningar: frihet och symbios, har blivit könsbundna. Mannen har genom 

uppmuntran blivit sammankopplad med frihet, medan kvinnan har bundits till symbios genom 

barnafödandet och samhällets lagar. Men eftersom att båda könen önskar sig båda sakerna har 

man och kvinna blivit varandras förutsättningar genom historien för att både få tillgång till det 

andra, men även varandras begränsningar eftersom det är kontrasterande önskningar.
47

 Denna 

skillnad blir intressant att se till eftersom dejtingböckerna behandlar relationen mellan man och 

kvinna, 

Men Hirdman framhåller att det är viktigt att komma ihåg att detta är tankefigurer och att 

det är dessa som skapar kön, samt ”manligt” och ”kvinnligt”.
48

 Detta system blir möjligt att 

kritisera då det görs synligt och benämns med ett namn (genussystemet).
49

 Trots att 

genussystemet är reproducerande går det att förändra. En förändring kan göras när isärhållandet 

av man och kvinna är svagt genom att kvinnor och män gör samma saker, på samma platser och 

därigenom ifrågasätts den manliga normen. Detta har hänt genom historien, menar Hirdman, i 

                                                
44

 Hirdman, 2012, s. 458-460. 
45

  Ibid., s. 463. 
46

  Ibid., s. 462-463. 
47

 Ibid., s. 464-465. 
48

 Ibid., s. 460-462. 
49

 Ibid., s. 466. 
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situationer av kris och revolution då män och kvinnor har setts som jämlika i sin vanmakt mot ett 

större hot.
50

 Jag vill även se till om det görs ett försök till en förändring av genussystemet i 

dejtingböckerna som genom språket är medskapare av samhällets moderna könsroller. 

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen rörande retorik i självhjälpsböcker i allmänhet är utbredd i USA där 

litteraturtypen har funnits en längre tid. Två artiklar som tar upp hur författare till 

självhjälpsböcker bygger upp sitt ethos är Louise Woodstocks artikel, ”All About Me, I Mean 

You: The Trouble with Narrative Authority in Self-help Literature” och Jennifer Courtneys 

“Real Men do Housework: Ethos and Masculinity in Contemporary Domestic Advice”. Där den 

förra visar på hur författaren skapar sitt ethos genom att få läsaren att identifiera sig med 

författarnas livsberättelser och som en välmenande person.
51

 Den andra artikeln tar upp hur 

författaren bygger sitt ethos genom att skapa en vi-känsla med läsaren, genom isärhållandet av 

kvinnligt och manligt sätt att städa.
52

 

 Bridget Rossell Cowlishaws artikel “Subjects Are from Mars, Objects Are from Venus: 

Construction of the Self in Self-help” analyserar den klassiska relationsboken Män är från Mars 

och kvinnor är från Venus utifrån att författaren bygger upp sitt ethos med att ta exempel från 

sina egna antagande, workshops och seminarium för att styrka sina resultat.
53

 Mary Crawford har 

i sin genusanalys av Män är från Mars och kvinnor är från Venus visat på att boken upprätthåller 

stereotyperna om att man och kvinna är olika och där mannen står högre i hierarkin. Dock att det 

kan leda till två läsarreaktioner: antingen att läsaren godtar stereotyperna, eller att läsaren blir 

medveten om ojämställdheten och därför motarbeta stereotyperna.
54

 

Cathryn R. Hill har gjort en mer övergripande studie av dejtingböcker i USA i sin 

doktorsavhandling Relationship Rhetoric: Representations of Intimacy in Contemporary 

Self-help Literature, i vilken hon finner att dejtingböcker upprätthåller de traditionella 

                                                
50

 Hirdman, 2012, s. 467-470. 
51

 Louise Woodstock, ”All About Me, I Mean You: The Trouble with Narrative Authority in Self-help Literature”, 

Communication Review, vol. 9, 2006:4, s. 321-346. 
52

 Jennifer Courtney, ”Real Men Do Housework: Ethos and Masculinity in Contemporary Domestic Advice”, 

Rhetoric Review, vol. 28, 2009:1, s. 66-81. 

53 Bridget Roussell Cowlishaw, ”Subjects Are from Mars, Objects Are from Venus: Construction of the Self in 

Self-help” Journal of Popular Culture, vol. 35, 2001:1, s. 169-184. 
54

 Mary Crawford, ”Mars and Venus Collide: A Discursive Analysis of Martial Self-help Psychology”, Feminism & 

Psychology vol. 14, 2004:1, s. 63-79. 
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könsrollerna av att kvinnan i första hand är den goda hustrun och i andra hand en individ. 

Det är först när läsaren stöter på misslyckanden som dejtingböckerna har en funktion, 

enligt Hill, genom att visa på en välmenande lösning på problemet.
55

 

 En intressant artikel om genus i dejtingböcker är Panteá Farvid & Virginia Brauns “The 

‘Sassy’ Woman and the ‘Performing’ Man: Heterosexual Casual Sex Advice and the 

(re)constitution of Gendered Subjectivities”. Artikeln gör en genusanalys av dejtingböcker, 

artiklar i tidningar för män respektive kvinnor, samt råd på nätet om “casual sex” (en term som 

kan definieras som sex utan en relation eller planer på att ingå en). 
56

Artikeln lyfter fram att 

råden förespråkar de traditionella könsrollerna av att kvinnan följer mannens begär och män 

uppmuntras till att ha “casual sex” så ofta som möjligt.
57

 Mannen har två roller: den strategiska, 

tänkande mannen och den sexuellt agerande mannen.
58

 Kvinnans två roller är den “sassy”, 

sensuellt frisläppta kvinnan och den fysiskt och psykiskt känsliga kvinnan.
59

  

 En annan intressant artikel om dejtingböcker utifrån ett genusperspektiv är “A feminist 

critique of self-help books on heterosexual romance: Read ‘Em and Weep” av Victoria Leto 

DeFrancisco och Penny O’Conner. I artikeln menar DeFrancisco och O’Conner att det finns en 

fara i att dejtingböcker utgår från att man och kvinna är olika för att de uppfostrats utifrån olika 

kulturella strukturer. Detta gör att mannens dominans förstärks genom att hierarkin upprätthålls 

där kvinnan är underordnad och den som har ansvar för att få relationen att fungera.
60

 

 Även den danska forskaren Lisbeth Bjerrum Jensen lyfter fram i sin artikel “Som de dog 

snakker - Køn i selfhælpsøger” hur dejtingböcker förstärker de gamla stereotyperna om den 

starka mannen och den känsliga kvinnan, samt hur detta särskiljande av man och kvinna 

förstärker föreställningarna om att man och kvinna i grunden är olika. Bjerrum Jensen menar 

även att dejtingböcker förstärker idealet av ett heterosexuellt förhållande och lämnar inte någon 

                                                
55

 Cathryn R. Hill, Relationship Rhetoric: Representations of Intimacy in Contemporary Self-help Literature, (diss. 

Ottawa) Cambridge: UMI Dissertations Publishing 2007. 
56

 Panteá Farvid & Virginia Braun, ”The ‘Sassy Woman’ and the ‘Performing Man’: Heterosexual Casual Sex 

Advice and the (re)constitution of Gendered Subjectivities”, Feminist Media Studies, (Publiserad online: 28 Feb 

2013), http://dx.doi.org/10.1080/14680777.2012.724027 (2013-05-02). 
57

 Ibid., s. 2-4. 
58

 Ibid., s. 5-9. 
59

 Ibid., s. 9-12. 
60

 Victoria L. DeFrancisco & Penny O’Conner, ”A Feminist Critique of Self-help Books on Heterosexual Romance: 

Read ‘Em and weep”, Women's Studies in Communication, vol. 18, 1995: 2, s. 217-227. 

http://dx.doi.org/10.1080/14680777.2012.724027
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plats för homosexuella relationer eftersom det motsäger principen om att man och kvinna i 

grunden är olika för att komplettera varandra i en relation.
61

  

Susan L. Smiths bok The Power of Women - A Topos In Medieval Art and Literature ger 

en alternativ bild av topiker under den tidiga medeltiden. Topiken kvinnlig makt använder 

exempel, ofta från Bibeln och myter, där kvinnor har besegrat storslagna män genom sin list och 

därigenom skaffade sig makt.
62

 Smith lägger även stor vikt vid hur konstnärer under den tidiga 

medeltiden använde sig av topiken kvinnlig makt i bilder och annan konst, för att lyfta fram sin 

vinkling av en känd berättelse.
63

 

Forskning om kopplingen mellan språk och genus är oerhört omfattande, ett intressant 

exempel är Språk och Kön som redogör för hur språkliga stereotyper ser ut för man och kvinna 

och vilken betydelse de har för könsrollerna. Att språket är performativt och därigenom 

medskapare av identitet och genus genom att uppmuntra till vissa ideal och fördöma andra. 

Boken tar även upp hur språk används i olika situationer som jobb, skola, media och privat, samt 

hur det formar genus för man och kvinna i samhället.
64

 

 En annan intressant teoretiker inom området språk och genus är Mary Talbot och hennes 

bok Language and Gender som undersöker hur språket, både det talade och skrivna, formar 

könsrollerna i samhället. Talbot skiljer på privat genus och offentligt genus och vilka könsroller 

som män och kvinnor antar i olika situationer utifrån språket som används. Speciellt intressant är 

hennes resonemang om hur stereotyper formar hur människor ser på verkligheten och därigenom 

formar normen och de rådande könsrollerna i samhället.
65

 

 

2. Analys 

Persontopikanalys av könsrollerna i Alla får ligga  

I princip alla persontopiker används i Alla får ligga men vissa är viktigare än andra för att 

beskriva hur man och kvinna bör vara för att attrahera varandra. För att göra materialet rättvisa 

börjar jag med att nämna några exempel på mindre viktiga topiker. 

                                                
61

 Lisbeth Bjerrum Jensen, ”Som de dog snakker - Køn i selfhælpsøger”, De røde sko - feminisme nu, Leonora 

Christina Skov (red), Köpenhamn: Tiderne skifte 2002, s. 193-204. 
62

 Susan L. Smith, The Power of Women - a Topos in Medieval Art and Literature, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press 1995, s. 1-8, 12. 
63

 Smith, 1995, s. 16-19. 
64

 Edlund mfl, 2007. 
65

 Mary M. Talbot, Language and Gender: An Introduction, Cambridge: Polity Press 1998. 
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 Topiken rikedom har en låg betydelse i böckerna, att visa upp sin rikedom genom att 

bjuda på drinkar och att tala om pengar avråds starkt i Alla får ligga.
66

 Topiken livssätt i 

riktningen mot yrke har heller ingen större betydelse i Alla får ligga: 

 

För några decennier sedan styrdes vår identitet i hög grad av vilken yrkesroll vi hade. Men så är det inte 

längre. Idag är det långt ifrån självklart att ens jobb är samma sak som ens personlighet. [...] Du vill snabbt 

komma under huden på den som du pratar med och veta vem hon är på riktigt. Undvik därför att prata om 

jobb så mycket som det går, eller håll det kort.
67 

 

Trots att den övergripande kategorin kön har en central del i boken har persontopiken kön en 

förvånansvärt liten betydelse i Alla får ligga, eftersom kön tas upp i förhållande till hur det 

differentierar inom andra topiker som karaktär och utseende. Persontopiken kön används i råd nr 

79, som beskriver att kvinnan letar efter vissa egenskaper hos män på grund av sin biologi och att 

mannen därför blir attraktiv just för att han är man.
68

 

  

Persontopiker i neutrala råd i Alla får ligga 

Många råd i Alla får ligga utges för att vara “könsneutrala” och riktar sig till både män och 

kvinnor, något som Fexeus själv poängterar i förordet till boken.
69

 Detta gör att mäns och 

kvinnors könsroller för det mesta beskrivs med samma persontopiker, i avsikt att betyda samma 

sak. Jag kommer senare i analysen att kritiskt granska om det verkligen finns ”könsneutrala” råd 

och topiker, men kommer här nedan ge ett par exempel på råd som utges för att vara det. 

Persontopikerna som är centrala för att beskriva man och kvinna i de ”könsneutrala” råden är 

karaktär, utseende och attityd.  

Ett exempel på hur topiken karaktär används för både man och kvinna kan ses i råd nr 32 

“Attraktiva personlighetsdrag” som beskriver de karaktärsdrag som både man och kvinna bör 

äga; nämligen att de ska vara roliga, lekfulla, lättsamma, passionerade, engagerade i något 

                                                
66

 Fexeus, 2009, råd nr fem ”Gratisdrinkar är alltid fel”, råd nr tolv ”Prata aldrig pengar”. Fler exempel på 

persontopiker som är närvarande men ej i fokus är: intentioner som är direkt uttalad berörs i råd nr 82 ”Var 

übertydlig i början”, tidigare handlingar finns exempel på i råd nr 26 ”Du blir alltid jämförd”, namn talas för i råd nr 

132 ”Använd namn (och undvik jag)”, känslor behandlas hur det ska väckas hos objektet för intresse i råd nr 53 ”Bli 

oemotståndlig genom att inte vara där”, härstamning behandlas i råd nr 129 ”Prata inte jobb”, fritid behandlas i råd 

nr 23 ”Här finns den du vill ha”. 
67

 Ibid., råd nr 129 ”Prata inte jobb”. 
68
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69
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speciellt, oförutsägbara och annorlunda ibland. Det beskrivs även vilka karaktärsdrag dessa 

idealbilder inte äger; de har inte ett stormigt humör, är dystert svåra eller riktiga hårdingar.
70

 

Dessa karaktärsdrag återkommer genom boken, några exempel är att i råd nr 133 talas det åter 

om vikten av att läsaren ska vara rolig, i råd nr 53 berättas det att läsaren ska visa sin 

oförutsägbarhet genom att inte alltid vara tillgänglig för att träffa/ringa/svara objektet för 

intresse.
71

 

Ytterligare två karaktärer som både man och kvinna bör äga är att vara kloka och 

modiga. Män och kvinnor ska vara kloka, både genom att vara förberedda och ha gjort upp en 

plan i förväg, men också genom att visa sig intelligenta. Exempel på skillnad kan man se mellan 

råd nr 42 och råd nr 123. Råd nr 42 tar upp klokhet genom att läsaren bör vara förutseende och 

kolla om bästa vännen som är med objektet för intresse är pojkvännen eller ej innan läsaren 

tydligt börjar flörta. Därigenom undviker hen att bli sedd som ett hot och ses istället som en 

trevlig ny person.
72

 I råd nr 123 tas klokhet upp genom att läsaren ska vara intelligent. I boken 

kommer detta ofta fram genom att läsaren ska kunna olika sorters tricks för olika situationer, i 

det här rådet är det genom att vara smart när hen ger komplimanger genom att göra dem 

personliga och unika för den de gäller.
73

 

Män och kvinnor ska även visa mod i form av självsäkerhet, något som tas upp i råd nr 

61, där läsaren ska visa sig säker på sig själv och sätta ett högt värde på sig själv, ett värde som 

hen själv bestämmer.
74

 Skillnaden mellan dessa två egenskaper är att läsarens klokhet är en 

egenskap som ligger på författarnivå, där författaren vill visa sig som en välvillig person och 

övertyga läsaren om att argumenten är goda, medan läsarens mod i form av självsäkerhet ligger 

på läsarnivå, som läsaren ska lyfta fram för att övertyga objektet av intresse om sin attraktivitet. 

När det gäller topiken utseende som ”könsneutralt” råd är det inte främst det kroppsligt 

fysiska utseendet, utan utseendet som vi kan påverka genom attribut som kläder och framför allt 

kroppsspråk som lyfts fram. Skillnaden i användandet av topiken kan ses i råd nr 15 “Säger dina 

kläder det du vill” och råd nr 89 “Peka på det du vill ha”. I råd nr 15 behandlas utseende i form 

av det som kan förändras genom attribut, och vikten av att välja kläder som framhäver ens bästa 

                                                
70
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71
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egenskaper eftersom de skickar ut signaler och skapar en bild och ett budskap mot omvärlden för 

att visa vem man är. 75  I råd nr 89 berörs topiken utseende istället genom att berätta hur 

kroppsspråk kan användas: 

 

Om du pratar med flera personer på samma gång men är speciellt intresserad av en av dem, så kan du visa 

det genom att låta dina fötter eller händer peka mot den personen. Den du »pekar« på kommer känna sig 

utvald och som om han får mer av din uppmärksamhet, även när du pratar med andra.
76 

 

Det finns flera råd i boken som behandlar hur kroppen kan användas av läsaren för att öka dens 

attraktion hos objektet av intresse. Allt från hur man använder rösten och ögonen, till hur man 

visar med kroppen att man är intresserad av mer än att prata om de senaste biofilmerna.
77

 

Topiken attityd beskriver bilden av man och kvinna genom att de ska vara positiva mot 

sin omgivning, Fexeus ägnar flera råd till att tala om hur viktigt det är att ha rätt attityd. Några 

exempel på attityd är i råd nr ett och råd nr tre, som talar om vikten av att komma in i ett positivt 

humör inför att man går ut och raggar och hur detta humör sedan smittar av sig på omgivningen 

och gör en mer tilldragande.
78

  

 

Persontopiker som skapar “manlighet” i Alla får ligga 

Det finns tre viktiga persontopiker som används för att beskriva bilden av hur mannen ska vara 

för att attrahera en kvinna i Alla får ligga de är utseende, karaktär och anspråk. Nedan kommer 

jag ge några exempel på hur dessa framställs. 

 Ett exempel på ett råd som vänder sig till mannen och använder topiken utseende är råd 

nr 20 som handlar om att mannen ska ha så lite som möjligt i sin plånbok för att inte förstöra 

stilen, hålla det lätt och enkelt.
79

 Ett annat exempel, där utseende fokuserar på kroppsspråket, är 

råd nr 87, om att män inte ska använda fysisk dominans över kvinnan i sitt kroppsspråk genom 

att stänga in kvinnan med sin kropp.
80

 Vidare finns det flera råd till mannen i kroppsspråk om 

hur han ska sända subtila signaler, något som kvinnor beskrivs vara bra på men män behöver öva 

på. Ett exempel är råd nr 109 som handlar om att ge sexuellt laddade signaler genom att hålla 

                                                
75
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ögonkontakt men där män ofta misslyckas genom att råstirra.
81

 Lite längre fram i råd nr 112 

försöker författaren lära män att lyckas genomföra den flörtiga blinkningen, med en modern 

vinkling.
82

 Vidare uppmuntras mannen till att ha ett mer engagerat kroppsspråk och visa att han 

lyssnar på kvinnan genom att “Nicka medan den andra pratar. Le, rynka pannan, spärra upp 

ögonen, luta dig framåt, sätt dig på kanten av stolen - gör allt som visar att du är engagerad”, i 

råd nr 117.
83

 I alla dessa råd är topiken utseende på läsarnivå och ska användas och framhävas av 

läsaren för att göra sig mer attraktiv. 

Topiken karaktär lyfter fram några egenskaper som gäller specifikt mannen, ett exempel 

på detta kan ses i råd nr 125 om att det finns manliga och kvinnliga sätt att kommunicera och att 

könen bör anta motsatt köns sätt att kommunicera medan hen flörtar. Den manliga 

kommunikationen utmärker sig genom att han är tydlig och pratar i direkta påståenden, gärna i 

fakta istället för känslor, och är lättsam genom att inte hålla kvar agg länge.
84

 

I råd nr 139 förespråkas det att mannen ska vara smart vilket framgår av att han kommer 

ur kvinnans test genom att använda intelligenta argumentationsmetoder. Det är inte bara fråga 

om intelligens utan handlar även om att mannen ska vara självständig genom att visa sig 

beroende av vad kvinnan tycker om honom.
85

 Det här liknar mycket den strategiska mannen som 

Fravid & Braun presenterar i sin artikel vilken har färdiga tricks och repliker för att hantera olika 

situationer.
86

 Ytterligare karaktärsdrag mannen bör ha enligt Alla får ligga är att de ska vara 

handlingskraftiga men samtidigt förutseende för kvinnans känslor och trygghet, vilket kan ses i 

råd nr 43 och råd nr 44 som beskriver att de gamla könsrollerna lever än och därför måste 

mannen vara den handlande som för flörtandet till nästa nivå, eftersom kvinnor som tar initiativ 

ses som lättfotade.
87

 I råd nr 54 hintas det om att män är uppmärksamhetssökande och tar vilken 

kvinna som än ger dem uppmärksamhet, men det är enbart på författarnivå för att övertyga 

läsaren och har därför ingen större plats i boken i övrigt.
88

 

 När jag tittar på hur bilden av mannen beskrivs genom topiken anspråk ser jag till vilken 

bild mannen ger om sig utåt, vilken “image” han vill skapa om hur andra ska uppfatta honom. Ett 
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exempel på det är i råd nr 45, där mannen uppmuntras att agera som om han inte bryr sig om det 

blir en mer fysisk relation med objektet för intresse, även fast det är precis vad han önskar, när 

kvinnan deklarerar att hon inte kommer ha sex med mannen. Allt för att skapa en image av att 

han bara ute efter att ha det trevligt och umgås, utan sexuella baktankar.
89

 

  

Persontopiker som skapar “kvinnlighet” i Alla får ligga 

De persontopiker som är viktiga för att skriva fram bilden av kvinnan är karaktär och utseende. 

I Alla får ligga beskrivs kvinnan inte som handlande under karaktär, utan hon lämnar 

över ansvaret till mannen för att inte verka lättfotad genom att visa intensivt intresse och ta 

initiativ till att föra relationen framåt. Istället antar kvinnan en försiktig karaktär, vilket kan ses i 

råd nr 44, genom att låta sig övertalas till att följa mannen utifrån en absurd ursäkt som att bygga 

en bilbana.
90

 Kvinnan skrivs fram som en försiktig karaktär som inte har ansvar för sig själv, 

utan lämnar över ansvaret till mannen att ta samspelet mellan dem till nästa steg.
91

 En 

försiktighet som även kommer fram i råd nr 54, där kvinnan är misstänksam om en främmande 

man dyker upp utan förklaring.
92

 

Under rubriken ovan tar jag upp hur råd nr 125 i Alla får ligga menar på att det finns ett 

manligt och kvinnligt sätt att kommunicera och att man och kvinna antar det motsatta könets sätt 

att kommunicera när de flörtar. Det kvinnliga sättet att kommunicera innebär att kvinnor hellre 

talar i känslor, är mer aktiva lyssnare och ställer frågor till den som talar.
93

 

Kvinnan beskrivs utifrån karaktär även som intelligent genom att fokusera på att kvinnan 

är smart på ett mer listigt sätt. Ett exempel på detta kan ses i råd nr 73 där kvinnan beskrivs som 

en listig varelse som testar mannen genom att anta den motsatta åsikten mot mannens för att se 

om han är av bra relationsmaterial.
94

 Detta förklaras även vara ett beteende som kommer ur 

kvinnans biologi vilket liknar Mois definition av biologisk determinism, när biologiska 

egenskaper rättfärdigar socialt beteende och länge användes för att rättfärdiga kvinnans 

underordnade ställning till mannen.
95
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Topiken utseende används för att beskriva bilden av kvinnan i Alla får ligga där råd nr 21 

tar upp utseende i form av yttre attribut genom att berätta för kvinnan hur hon ska klä sig för att 

attrahera mannen. Rådet handlar om att kvinnor bör vara påklädda med små hintar om mer, för 

att lämna mer åt mannens fantasi.
96

 Det ger bilden av att kvinnor bör klä sig för att tillfredsställa 

män.  

När det kommer till utseende i form av kroppsspråk är det subtila signaler till mannen 

som förespråkas för kvinnan i Alla får ligga. I råd 90 exempelvis, låter kvinnan handen luta mot 

nyckelbenet medan hon talar med mannen för att leda hans blick till kroppsliga attribut. Ett annat 

bra exempel på subtila kroppssignaler som tillskrivs kvinnan finns i råd nr 109 och råd nr 112, 

som talar om att kvinnor är bra på att använda ögonen för att signalera intresse.
97

 Vidare beskrivs 

det i råd nr 117 hur kvinnor har ett engagerande och sympatiserande kroppsspråk när de lyssnar 

genom att nicka, le, spärra upp ögonen och luta sig fram mot den som talar.
98

  

 

Persontopikanalys av könsrollerna i Game Girl 

Även i Game Girl finns det persontopiker som är mer eller mindre viktiga. Ett exempel är att 

topiken familjeförhållanden har låg prioritet i Game Girl, trots att den ingår i litteraturtypen 

dejtingböcker som råder ensamstående människor hur de ska flörta och dejta för att träffa någon. 

Författaren förklarar det i förordet med att läsaren inte nödvändigtvis behöver vara singel och 

inte behöver leta efter en ny partner, utan lika gärna kan söka efter nya vänner och bekantskaper. 

Boken ska främst ses som en inspiration till att leva det liv man själv önskar och att utveckla sin 

personlighet.
99

 Det är även viktigt att påpeka att topiken ligger på det jag kallar författarnivå som 

är ämnad att övertyga läsaren om författarens goda vilja. 

Persontopiken kön har ingen framträdande roll i Game Girl, som trots att den vänder sig 

till kvinnor sällan lyfter fram att läsaren är av ett kön. Ett exempel på där persontopiken kön 

används för att framhäva att en man är attraktiv för att han är man kan ses i rådet ”Mannen i mitt 

liv” där kvinnan deklarerar att en man är mannen i hennes liv som öppningsreplik.
100

 Dock är 

rådet ett sällsynt exempel och i övrigt används inte persontopiken kön. 
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Persontopiker som skapar “manlighet” i Game Girl  

Boken är riktad till kvinnor och mannens beteende har inte någon framträdande roll. Genom att 

se på persontopiken karaktär på författarens nivå kan vi se att det ges hintar om att 

uppmärksamhetssökande lyfts fram som en “manlig” egenskap i inledningen till del tre: 

“Raggning”. Egenskapen kommer fram genom att författaren beskriver en undersökning hon 

gjort om att män gillar kvinnor som går fram och tar kontakt med dem, och där igenom öppet 

visar sitt intresse för dem. Män vill gärna bli utvalda och visade uppmärksamhet.
101

  

Går vi över till karaktär på läsarnivå ser vi att det framställs som en balans där för 

mycket uppmärksamhet skrämmer män, vilket Game Girl visar i råden: “Som en dans - Ett steg 

fram, två tillbaka” och “Mannen i mitt liv”, där mannen blir mer intresserad om han inte får 

uppmärksamhet av kvinnan eller att mannen blir skrämd av för mycket utvaldhet.
102

 Lekfullhet 

är inte heller ett drag för män i Game Girl genom att mannen mest tycker att lekar är fåniga 

påhitt och att kvinnan måste vinna honom tillbaka genom att tona ner sin lekfullhet.
103

  

 

Persontopiker som skapar “kvinnlighet” i Game Girl 

Det finns betydligt mer sagt om bilden av hur kvinnan ska vara i Game Girl. Den mest 

betydelsefulla persontopiken för att beskriva “kvinnlighet” i Game Girl är karaktär. Den 

kvinnliga läsaren blir snarare lockad att bli en game girl än att hitta kärleken. För att få den 

eftertraktade titeln måste läsaren äga vissa karaktärsdrag.  

 I kapitlet “En riktig kvinna” säger Starkström i sin kommentar vilka karaktärsdrag en 

game girl bör äga: 

 

För mig är en riktig kvinna är [sic] en självständig och handlingskraftig person. En riktig kvinna tar ansvar, 

inte för nån annan, men fullkomligt för sig själv och sina handlingar. En riktig kvinna tar itu med livet. En 

riktig kvinna är stark. En riktig kvinna ställer rimliga krav på sig själv och sin omgivning. En riktig kvinna 

är en människa, en levande varelse med kroppsliga och intellektuella behov. En riktig kvinna väljer själv 

hur hon möter omvärlden. En riktig kvinna ursäktar inte sin existens. En riktig kvinna vågar ta för sig, gå 

sin egen väg och njuter av livet. Hon har integritet och står på egna ben. Och hon äter ett kilo mintkakor i 

månaden.
104 
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Dessa karaktärsdrag är bokens grundpelare, men uttrycks här på författarnivå, jag ska vidare visa 

att samma egenskaper uttrycks på läsarnivå. Att kvinnan bör vara och agera självständigt 

förespråkas i rådet “Do it yourself - Game Girl börjar här”, där Starkström uppmanar den 

kvinnliga läsaren att själv ta tag i sitt liv och få saker att hända genom att agera för att uppnå det 

hon vill och dit hon vill i livet.
105

 Självständighet förespråkas även i rådet “Par i Bar” genom att 

kvinnan ska gå själv till en bar, utan stödjande vänner, och flörta.
106

  

 Rådet “Game Girl - Don’t hate the player change the game” är ett exempel på att kvinnan 

uppmuntras att känna ansvar för sig själv och utveckla sin egen personlighet genom att skriva 

egna regler att leva efter om råden i Game Girl inte passar henne107:  

Det ger även ett exempel på hur karaktär rättvis framställs som något kvinnan ska vara, 

här främst rättvis mot sig själv. Andra exempel på kvinnans rättvisa, genom att behandla andra 

väl, finns i författarens kommentarer i “Konsten att erövra ett rum” och “På spaning efter nya 

kompisar”. Dock har det här karaktärsdraget inte särskilt stor plats i boken, vilket kan vara för att 

det uttrycks på författarnivå för Starkström att övertyga läsaren att hon vill väl och är en bra 

person.
108

 

Exempel på den handlande karaktären hos kvinnan på läsarnivå finns i rådet “Game Girl 

- Första dejten”, där kvinnan uppmuntras att aktivt ringa och planera om hon är intresserad av en 

dejt.
109

 Fler exempel på råd där kvinnan ska vara den aktiva och handlande med att gå fram till 

mannen och som förstärker karaktären mod hos kvinnan är; “The name is the game”, “Mannen i 

mitt liv”, “Break the ice - brutal isbrytare”, “Raggarpåsen”, “Sök & finn - två bekantskapsspel” 

och “The nut & beyond”.
110

 I alla dessa förespråkas kvinnan även äga karaktärsdraget lekfullhet, 

då de flesta av råden bygger på någon slags lek. 

Vidare exempel är alla på läsarnivå, där vi finner exempel på karaktär av att kvinnan är 

intellektuell i rådet “Den absurda anekdoten” där kvinnan berättar en ovanlig anekdot som 

öppnar för nya samtalsämnen.
111

 Kvinnan ska fortfarande vara lekfull genom den fantasifulla 

anekdoten, men det är inte främst karaktärsdraget mod som efterfrågas utan intelligens.  
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 Den sexuella relationen har en liten roll i Game Girl, relationsskapande är i fokus i form 

av vänskap och kärlek, men framkommer i rådet “Det går an - något om sex”.
112

 Kvinnan får här 

Farvid & Brauns två roller. Dels den “sassy” kvinnan genom att hon uppmuntras till att ta reda 

på vad hon gillar, vara självsäker och ta för sig och dels den känsliga kvinnan som speglas i 

Game Girl av hur viktigt det framställs att kvinnan skyddar sig vid sex.
113

   

I Game Girl är topiken utseende inte lika viktig för att beskriva kvinnan, men den finns 

närvarande i till exempel rådet “Den lilla svarta - är inte det stora hela” i form av utseende 

genom attribut, där kvinnan uppmuntras att klä sig annorlunda för att sticka ut. 
114

 Ett annat råd, 

“kroppskomplexet - chockdoktrinen”, tar däremot fasta på utseende i fysisk form, och lyfter fram 

att många kvinnor har kroppskomplex och vill i rådet förändra det genom att kvinnan ska vänja 

sig vid sin kropp genom att ingående betrakta den.
115

 Kroppsspråk är även en del av utseende i 

Game Girls beskrivning av kvinnan, där ögonen än en gång har en plats som ett kvinnligt sätt att 

använda kroppsspråk på.
116

 

 

Sammanfattning av bilderna av man och kvinna i Alla får ligga och 

Game Girl  

Topikerna som används för att beskriva bilden av man och kvinna är karaktär, utseende och 

attityd. Fexeus har många råd som gäller båda könen och därav blir beskrivningen av man och 

kvinna lika i många avseenden. Karaktär som gäller båda är att de ska vara roliga, lekfulla, 

lättsamma, passionerade, oförutsägbara, smarta och självsäkra. Genom attityd ser vi att både 

mannen och kvinnan ska vara glada och positiva mot andra. Genom utseende kommer det fram 

att båda könen ska ta hand om sitt yttre och främst klä sig med stil då utseende fokuserar mycket 

på attribut, men även på kroppsspråk som används för att öka både mannens och kvinnans 

attraktion. Redan här kan man fråga sig om det verkligen kan finnas ”könsneutrala” topiker på 

detta sätt, vilket vi ska gå in på senare.  

 Persontopiker bara för mannen i Alla får ligga är karaktär där han är handlingskraftig och 

för relationen mot en mer fysisk nivå och talar i direkta påståenden, mer i fakta än i känslor, och 
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är lättsam att vara med. Samtidigt ger Game Girl en vag bild av en man som inte är lekfull och 

gillar uppmärksamhet utifrån topiker på författarnivå, men på läsarnivå gillar mannen inte för 

mycket uppmärksamhet för tidigt från kvinnan. Under utseende i Alla får ligga beskrivs främst 

hur accessoarer som plånboken ska användas och att mannen gärna ska lägga sig till med ett 

subtilt kroppsspråk, som traditionellt setts som ”kvinnligt”. Topiken anspråk framställer att 

mannen ska visa upp en bild av sig själv som lättsam och inte intresserad av den fysiska delen av 

relationen innan han har tagit steget dit. 

 Kvinnans roll är mer splittrad mellan Game Girl och Alla får ligga, där karaktär i Game 

Girl ger bilden av en handlingskraftig, modig, självsäker och självständig kvinna som ställer 

krav och känner ansvar. En kvinna som har såväl intellektuella som kroppsliga behov och är 

lekfull. Karaktär rättvisa kommer fram på författarnivå genom att kvinnan är rättvis mot sig 

själv. I Alla får ligga ges bilden, genom karaktär, av kvinnan som försiktig och misstänksam mot 

främmande män och lämnar över ansvaret och handlandet till mannen när det gäller att föra 

relationen till en mer fysisk nivå. Kvinnan har ett sympatiskt sätt att tala, talar i känslor och 

frågar mycket. Även i utseende ges skilda bilder av kvinnan där Alla får ligga förespråkar att 

kvinnan klär sig för att locka mannens fantasi medan Game Girl menar att kvinnan ska klä sig 

för att väcka uppmärksamhet. Kroppsspråket ger dock samma bild av kvinnan i båda böckerna 

genom att fokusera på det subtila kroppsspråket och främst ögonen. 

 

Ett genusperspektiv på topikerna 

Dolda mönster i exemplen 

I Alla får ligga argumenterar jag för att det finns en dold närvaro av åtskillnaden av könen 

genom att olika råd har exempel som benämns med han eller hon, även om Fexeus förklarar att 

han använt sig omväxlande av han och hon och att det inte betyder att de råden är 

könsspecifika.
117

 Men likt en retoriker kan använda sig av Paralepsis och tar upp det hen säger 

att hen inte ska gå in på, menar jag att Fexeus kan säga att han inte har lagt någon vikt vid om det 

är ett han eller hon i exemplen men att där ändå finns vissa mönster i hur det används.
118

 Om det 

är medvetet eller ej låter jag vara osagt, som Hirdman påpekar är vi alla del av genussystemet 
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vilket gör att vi inte alltid är medvetna om att vi upprätthåller det.
119

 Utöver de uttalade 

könsspecifika persontopikerna som jag diskuterat här ovan, menar jag att det även finns spår av 

könsroller i exemplen som inte uttalat är riktade till kvinnan eller mannen, annat än att använda 

han eller hon. Det finns tre tydliga mönster jag vill lyfta fram till diskussion. För det första ska 

jag gå närmare in på det mönster som kan utläsas angående vikten av kvinnans utseende, något 

som är utifrån topiken utseende är direkt uttalat i råd nr 21 som diskuterats ovan.
120

 Vidare i 

boken menar jag att det finns tecken i exempel som använder hon och han av ett mönster om att 

utseendet är centralt för män när de intresserar sig för kvinnor. Ett är i råd nr 78 där läsaren ska 

koncentrera sig på en flört i taget, där hon måste fokusera all sin uppmärksamhet på objektet för 

intresse så att mannen inte upptäcker och intresserar sig för den andra kvinnan med den djupa 

urringningen lite längre bort.
121

 Vidare kan betydelsen av det visuella för mannen ses i att hon 

ska se till att mannen har sett henne innan hon går fram, att hon ser bra ut och låter sig 

därigenom upptäckas av mannen.
122

 Att mannen lägger stor vikt vid utseendet i sin attraktion 

syns även i ett par exempel där hon börjar samtalet med mannen, samt ger honom komplimanger 

utifrån att kommentera hans utseende som snygga naglar och kläder.
123

 Vi skulle här kunna prata 

om, som Hirdman skulle uttrycka det, ett upprätthållande av ett genuskontrakt för kvinnan där 

utseendet blir centralt för att bli attraktiv hos mannen genom att exemplen använder hon eller 

han när detta kommer upp.
124

 Det finns dock även ett fåtal exempel som talar för att kvinnan 

finner utseendet viktigt, som att råd nr 47 tar upp hur både han och hon kan bli distraherade av 

människor med ett väldigt attraktivt utseende. Men då uppmuntras läsaren till att bortse från 

detta och föra ett vanligt samtal.
125

 Detta skulle kunna ses som ett försök till att förändra 

genussystemet, eftersom Hirdman menar att detta är möjligt när man och kvinna är och verkar 

inom samma område vilket i det här fallet skulle vara att överföra utseende till att gälla både man 

och kvinna och ge det en mer underordnad roll.
126

 Något som även skulle kunna ses i hur Game 

Girl behandlar topiken utseende, som nämnts tidigare, genom att försöka få kvinnor att bli av 
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med sina kroppskomplex och ge det fysiska utseendet en mindre roll.
127

 Dock talar Starkström 

senare i boken om vikten av att kvinnan bär kläder som väcker uppmärksamhet. Det är 

visserligen inte sagt rakt ut att kvinnan ska klä sig för att attrahera mannen men hon ska ändå klä 

sig för att bli sedd vilket går hand i hand med mönstret av mannens beroende av det visuella som 

finns i Fexeus bok.
128

 Ett beroende hos mannen som, då kvinnan uppmuntras att tillgodose det, 

förstärker genussystemet av att mannen är normen.
129

 

Hirdman talar även om hur genussystemet upprätthålls genom att skilja man och kvinna 

åt, något som blir aktuellt när vi ser vidare på det andra mönster jag vill ta upp: den logiska 

mannen och den känslomässiga kvinnan.
130

 Denna uppdelning av man och kvinna finns direkt 

uttalad i råd nr 125 som jag diskuterat under topiken karaktär för både “manlighet” och 

“kvinnlighet” i Alla får ligga och tar upp hur mannen kommunicerar i fakta och direkta 

påståenden, medan kvinnan kommunicerar mer i känslor.
131

 Denna uppdelning mellan man och 

kvinna antyds även utifrån beteende i exempel av hon och han i råd nr 127 genom att ta upp 

olika sätt att ge belöningar på. Han ger belöning genom att berömma hennes intellekt och 

kunskap och hon ger honom kroppslig och känslomässig belöning.
132

 Vi se på denna uppdelning 

mellan den logiska mannen och kvinnan med känslorna om vi jämför fyra olika råd. De första 

två råden tar upp mannen som intellektuell genom att i exemplen uppmuntra honom att 

förbereda sig för att prata med okända människor och hålla igång ett intressant samtal genom att 

kolla på nyheterna och läsa tidningar för att samla tänkbara öppningar för samtal. Han ska även 

utgår från händelserna runt om för att starta en konversation med henne.
133

 De två andra råden 

tar upp kvinnan som känslosam genom att hon ska akta sig för att ge honom alltför personliga 

och känsloanknutna presenter för tidigt i relationen. De tar även upp att hon lätt kan bli påverkad 

av att ge presenter med bortförklaringen att han är värd det och därigenom börja sätta stora 

känslor på honom utan att han har gjort sig förtjänt av det.
134

  

 Utifrån topiken karaktär diskuterar jag i topikanalysen råd nr 43 och 44 i Alla får ligga 

som uttalat säger att kvinnor lämnar över ansvaret till mannen att agera för att ta relationen till en 
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mer fysisk nivå. Själv bör hon vara motsträvig sexuella förslag medan mannen bör handla 

kreativt och förutseende för att få kvinnan att godta fysiska förslag.
135

 Med utgångspunkt i detta 

vill jag visa på ett tredje mönster som talar för att mannen är den som aktivt tar steget mot en mer 

sexuellt fysisk relation och där kvinnan ger mannen ledtrådar om att ta steget genom subtila 

signaler. I råd nr 141 och 144 talas det om hur han kan förbereda henne på övergången till en 

mer fysisk kontakt genom att ge sexuella förslag och sedan skämta bort dem. Men även ge 

komplimanger som gör det tydligt att han vill mer men sedan avsluta komplimangen med ett 

neutralt påstående som samtalet kan fortsätta på, allt för att få henne att tänka i banor av fysisk 

närhet.
136

 Båda dessa exempel förstärker bilden av mannen som avancerar mot en mer fysisk 

relation och samtidigt måste vara kreativ i hur han lägger fram det för att kvinnan inte ska stöta 

bort förslaget. När det gäller de avslutande kapitlen om den första kyssen är det även här han 

som tar kommandot och hon som följer, men bara om han gör det på ett värdigt sätt genom att 

förbereda henne på kyssen med att öka den fysiska beröringen.
137

 

Ett möjligt motargument skulle kunna ses i att även kvinnan uppmuntras till beröring 

genom att det även finns exempel där hon trappar upp beröringen av honom. Men det är vad jag 

skulle vilja kalla den “säkra” beröringen som gäller att stryka över en hand eller axel för att 

signalera intresse och som helst ska vara utan sexuella signaler.
138

 Att vara handlande är däremot 

en av Game Girls stora karaktärsdrag för kvinnan. Exempel på detta har vi diskuterat ovan under 

topiken karaktär för “kvinnlighet” i Game Girl med råden “The name is the game”, “Mannen i 

mitt liv” och “Raggarpåsen”.
139

 Det skulle kunna ses som ett försök till förändring av 

genussystemet då mannen och kvinnan verkar på samma område och gör samma saker, nämligen 

att båda aktivt tar kontakt med objektet för deras intresse.
140

 Här är det dock intressant att lyfta 

fram, angående kvinnan som handlande varelse, att de flesta råden som berör handlandet rör 

första kontakten med mannen och det är här modet för kvinnan ligger i Game Girl. Även om 

Starkström har som ambition att förändra kvinnans roll i hur hon flörtar, kan vi se hur 

genuskontraktet fortfarande gäller i rådet “Att satsa direkt på kungen - ett vågat drag” där 
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mannen är den som för relationen framåt mot mer fysisk kontakt.
141

 Här förespråkas det för 

kvinnan att ge signaler, genom kroppsspråk, lättare kroppskontakt och att styra samtalet till att 

hon vill gå över till en mer fysisk relation. Däremot är det mannen som tar steget för att ge den 

första kyssen, kvinnan kan som längst gå till en puss på kinden. Det här visar på det Hirdman 

menar med att genussystem är seglivade. Trots att Starkström har som avsikt att förändra 

genuskontraktet för kvinnan, är hon själv en del av det nuvarande genussystemet med 

isärhållandet av mäns och kvinnors olika uppgifter inom relationer.
142

 Det är även likadant med 

råd nr 91 i Alla får ligga, kvinnan ger signaler om att vilja ha mer fysisk kontakt men tar inte 

steget själv. En princip som även uppmuntras för kvinnan i råd nr 46 och råd nr 88 där hon ska 

ge subtila signaler genom kroppsspråk för att dels ta reda på om han vill ha en mer fysisk 

relation, men även för att visa att hon vill ha det. Dock är det signaler som har en knapp sexuell 

karaktär eftersom kvinnan inte förespråkas att ta det avancerande steget.
143

  

 

Neutrala topikers existerande eller ej 

Efter att ha tittat på hur genussystemets isärhållande förtydligas genom att antydda och uttalade 

könsroller förstärker varandra kan man inte låta bli att fråga sig om vi verkligen kan tala om 

neutrala persontopiker för både man och kvinna. Att topiken utseende inte betyder samma sak 

för man och kvinna kan tidigare diskussion med utgångspunkt i råd nr 20 och 21 förtydliga, 

genom att visa på att även om både man och kvinna ska ta hand om sitt utseende är det viktigare 

för kvinnan att framhäva sitt utseende samt att skicka signaler genom ett subtilt kroppsspråk.
144

 

En subtilitet som vi kan fortsätta tala om för kvinnor när det gäller topiken karaktär och närmare 

bestämt klokhet, en topik som jag nämner under ”könsneutrala” råd i Alla får ligga. Med 

utgångspunkt i råd nr 73 och 139 vill jag diskutera hur klokhet har två olika betydelser för man 

och kvinna. I råd nr 73, som jag tar upp under topiken karaktär för kvinnan, menar Fexeus att 

kvinnor utför ett test på männen.
145

 Ett råd som även kan diskuteras använder sig av Smiths topik 

kvinnlig makt för att genom exempel framställa hur kvinnan utövar makt mot mannen, här 
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genom att testa honom.
146

 Det visar prov på hur Alla får ligga lyfter fram kvinnan som klok 

utifrån att hon är smart och använder sig av tricks när hon flörtar med mannen. Tricks som även 

kan ses i hur kvinnan använder subtila signaler genom kroppsspråk för att få mannen att tänka i 

mer fysiska banorna under ett vanligt samtal.
147

 Likt skogsrået i gamla sagor, framställs kvinnan 

som vacker men slug och därigenom farlig.
148

 Varför författaren varnar män för det kvinnliga 

testet kan även härledas till det Hirdman kallar de två mänskliga önskningarna: önskan att vara 

fri och att vara i symbios. Där kvinnan genom barnafödandet och tvingande regler har fått lära 

sig stå för symbiosen medan mannen har lärt sig genom uppmuntran att sträva efter frihet.
149

 Det 

kvinnliga testet kan ses visa på detta förhållande, där kvinnan testar mannen för att se om han är 

värd att lägga ner tid på för att skapa en relation med, att ingå symbios. Mannen ska sky detta 

test eftersom han bör sträva efter frihet och därigenom framställs det som ett hot mot mannen. 

 Mannens klokhet framställs även den ibland som att han använder sig av tricks när han 

flörtar med kvinnan. Skillnaden ligger i att det inte framställs som sluga påhitt, utan som att 

mannen är förutseende, både för att skydda sig själv samt för att värna om kvinnan och hennes 

känslor. Ett resonemang som kan ses gå i samma riktning som Bjerrum Jensens slutsats om att 

dejtingböcker framställer den starka mannen och den ömtåliga kvinnan han ska ta hand om.
150

 

Exempel på mannens förutseende kan ses i råd nr 43 och 44 genom hur mannen bör uppfinna en 

anledning till varför kvinnan ska följa med honom hem, annat än för sex, för att kvinnan ska 

kunna godta förslaget utan att framstå som lättfotad.
151

 Under rubriken ”Persontopiker i neutrala 

råd i Alla får ligga” ger jag exempel på hur karaktär förutseende framställs i boken med 

utgångspunkt i ett råd som innehållsmässigt framställs som neutralt, men där rubriken gör den 

vinklad till män genom att nämna objektet av intresses eventuella pojkvän. En dold vinkling gör 

att rådet gälla mannen och tillskriver honom därför karaktär förutseende.
152

 Vidare har jag under 

dolda mönster här ovan diskuterat att mannen framställs som logisk och intellektuell, bland annat 

genom att han ska finna sina samtalsämnen från nyheter och tidningar. Något som talar för att 
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mannens klokhet inte bara är att han ska vara förutseende utan att han även ska visa sig 

intellektuell och uppdaterad om nyheterna i omvärlden.
153

  

 Den andra ”könsneutrala” topiken jag vill kritisera och som tas upp tidigare är karaktären 

mod. Jag skriver ovan att både man och kvinna framställs som modiga genom att äga 

självsäkerhet i Alla får ligga, ett karaktärsdrag som även beskrivs som viktigt för kvinnan i 

Game Girl. Jag skulle här vilja fortsätta min diskussion om dolda mönster nummer tre, nämligen 

att mannen för den fysiska relationen framåt men att kvinnan kan visa intresse och avancera 

relationen framåt i alla steg utom i det fysiska. Något som jag menar visar på hur mod för man 

och kvinna begränsas till olika nivåer av relationsskapandet. Både man och kvinna ska sätta stort 

värde på sig själva och kunna börja ett samtal med den de är intresserad av. Dock är kvinnans 

självsäkra mod inte anpassningsbart till alla situationer och hon ska ej ta för sig när det gäller att 

gå över till den fysiska relationen, det är enbart mannen som ska ha självsäkerhet att ta steget 

mot det fysiska.
154

 Att mannen är kopplad till det fysiskt sexuella förstärks av råd nr 45 som tar 

upp att män sätter sex framför sin stolthet om de måste välja, och av råd nr 143 genom att han 

vill veta hennes relationsstatus för att veta om han kan göra fysiska närmanden, som att hångla 

upp henne mot ett staffli.
155

 

Det här kan liknas dels med Farvid & Baruns resonemang om den ”sassy” kvinnan som 

är sexuellt frisläppt och självständig men inte i lika hög grad som mannen och den agerande 

mannen som tar kommandot vid fysisk kontakt. Dels med att det DeFaranscisco & O’Conner tar 

upp om hur dejtingböcker framställer mannen som ständigt sökandes efter relationer av sexuell 

kontakt medan kvinnan får stå för relationsbyggandet.
156

 Vi kan även se hur Hirdmans 

genussystem skapar ett isärhållande av mäns och kvinnors uppgifter och platser även inom 

topiken karaktär med fokus på mod. Dessa isärhållanden återskapar mannen som norm då han är 

den som är handlande på alla nivåer medan kvinnan enbart handlar på de första stegen av 

relationen.
157

 Att kvinnan uppmuntras att handla och modigt visa sitt intresse skulle kunna ses 

som ett steg i förändringen av genuskontrakten för man och kvinna, men en total förändring är ej  

möjlig så länge man och kvinna hålls isär i relationsskapandet och därigenom rekonstruerar 
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genussystemet.
158

 En rekonstruktion som författarna själva inte behöver vara medvetna om. 

Hirdman menar att eftersom genuskontrakten lärs in på alla nivåer från samhälle till individ 

redan från barnuppfostran är vi inte medvetna om att vi återskapar genuskontrakten och 

vidmakthåller genussystemet.
159

 

 

3. Sammanfattning 

De persontopiker som används för att beskriva bilden av mannen är karaktär och utseende i både 

Game Girl och Alla får ligga, samt att den senare även lägger till topiken anspråk. För att 

beskriva bilden av kvinnan används nästan samma topiker, nämligen karaktär och utseende i 

båda böckerna. Även i de så kallade ”könsneutrala” råden i Alla får ligga används topikerna 

karaktär och utseende, samt lägger till attityd. 

 Men vid närmare blick på hur persontopikerna används ser vi att det som verkade oerhört 

lika, på många ställen skiljer sig åt i bilden av mannens och kvinnans könsroller. Ett särskiljande 

som Hirdman påpekar rekonstruerar mannen som normen och därigenom återupprättar 

genuskontrakten för mannens och kvinnans könsroller. Detta särskiljande inrättas i uttalat 

könsspecifika råd i utseende och karaktär, och förstärks genom de dolda mönster som finns i 

Alla får liggas exempel som benämns med han eller hon: 

 

 

● Utseendet är centralt för kvinnan eftersom mannen attraheras av det visuella. 

● Mannen är logiskt lagd såväl i tal som i beteende, medan kvinnan talar och agerar genom 

känslor. 

● Mannen tar relationen mot den fysiska nivån, kvinnan kan signalera genom ett subtilt 

kroppsspråk att hon vill ha en relation med mer kroppskontakt, men ej själv ta initiativet. 

 

Det som framställs som könsneutrala råd i Alla får ligga fallerar genom de dolda mönstren till att 

ytterligare förstärka skillnaden av mannens och kvinnans roller, även om alla råd inte berör de 

dolda mönstren så kan de inte ses som könsneutrala eftersom karaktärsdrag som mod och klokhet 

betyder olika saker för man och kvinna utifrån vad deras genuskontrakt tillåter dem att röra sig 
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inom för områden. Detta gör att likheterna mellan Alla får ligga och Game Girl är många 

eftersom de verkar inom samma genussystem, skillnaderna ligger i hur mannen framställs, 

respektive hur kvinnan framställs.  

Karaktär för kvinnan framställs i Game Girl, vid första anblick, annorlunda från mönstret 

som ges i Alla får ligga. Istället för att ge subtila signaler och vänta in mannen lyfter Starkström 

fram en kvinna som tror på sig själv, tar ansvar och är självsäkert modig genom att ta kontakt 

med den hon är intresserad av. Även i Alla får ligga förespråkas kvinnan att handla genom att ta 

kontakt och skapa en relation med mannen, så länge det inte är fysiska avancemang, och det är 

även där gränsen går för kvinnans handlande i Game Girl, vilket visar på böckernas likhet. Detta 

kan ses som ett försök att förändra genussystemet för könsroller genom att både man och kvinna 

öppet bör visa intresse och ta kontakt. I och med att man och kvinna gör samma saker försvagas 

särskiljandet av könen och mannen som norm och en förändring i genussystemet är möjlig. Men 

förändringen av genussystemet är inte möjlig så länge mannen är ensam om att genomföra det 

fysiska steget och därför är det mer ett exempel på när mannens roll flyttas från tidigare uppgifter 

till andra, då kvinnan börjar ta sig an dessa uppgifter.  

  Genuskontrakten utmanas av båda författare genom att låta man och kvinna göra samma 

saker under första fasen av relationen, där mannen även uppmuntras att ta efter kvinnliga 

karaktärsdrag som kroppsspråk genom ögonen. Men när relationen går över till att ha mer fysisk 

kontakt återupprättas åtskiljandet av män och kvinnors ageranden och roller, vilket rekonstruerar 

genussystemet med mannen som norm.  
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